
Zápis z  40. zasedání VV ČJF -3.1.2018 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Martin Blažek /MB/- od 11:00, Ladislav Dub (LD), Jaroslav Hupka /JH/,  Ing. Olga Plachá /OP/, 
Bohumil Rejnek /BR/,  JUDr. Kateřina Říhová /KŘ/  
Omluveni: Ing. Gabriela Valeriánová /GV/ 
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/, J.Kunzl /JK/, Ing. R. Habásková,Z.Šimková,  L.Marešová, 
R.Lacina - Hoffmeisterová 
 
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:30 

 

1. VV odsouhlasil program jednání doplněný o návrh na úpravu STP voltiž a  návrh 
na doplnění kategorie  v STP spřežení 

       Hlasování o programu: 5/0/0 
 

2. VV  uložil GS doplnit zápis z 39. VV  v bodech 3. – 5. 
 

3. VV  přizval na projednání stanoviska Drezurní komise  k SCM drezura (materiál 
4.1.1) pí Habáskovou (předsedkyně komise), pí Šimkovou (členka komise), pí 
Marešovou (vedoucí trenérka SCM). Byly diskutovány především následující 
témata: 

 

- Výběr a počet účastníků (skupina A,  skupina B) 
- Postavení, kompetence a náplň činnosti vedoucího trenéra SCM, spolupráce 

se zahraničním trenérem, plán na jaro 2018 včetně reprezentačních akcí  
Po obsáhlé diskuzi bylo dohodnuto následující: 

- Vedoucí trenér zajistí komunikaci s rodiči i účastníky (obě skupiny) 
- Bude se podílet na strategii SCM a vykonávat svoji funkci v souladu se 

smlouvou 
- DK zajistí v nejkratší době schůzku s Dr. Schuellem s cílem projednat zajištění 

tréninku skupiny A  (při  až 22 dvojicích), účast na kvalifikačních závodech na 
ME a na samotném ME  

O dalších návrzích DK ve výše uvedeném materiálu  nebylo jednáno. 
 

Nad rámec tohoto tématu sdělila pí Habáskové výhrady k nominaci na nejlepší 
jezdce roku 2017 dle žebříčku disciplíny, především pak  v kategorii „mladý 
jezdec“. 
Dále pí Habásková  požádala  o pomoc při přepracování formulářů pro nové FEI 
úlohy. Toto je však podmíněno překladem pravidel 2018. GS a JH prověří situaci a 
budou informovat pí Habáskovou. 
 

4.  Vzhledem k řadě bodů týkající se pony komise  byly přizvány pí Rosická a pí 
Hoffmeisterová. Za účasti pí  Hoffmeisterové bylo projednáno následující: 
- Návrh na  vyhlášení Stylového poháru pony  vers. Šampionát nadějí  - první 

je určen pro jezdce na úrovni MČR, druhý pak pro začínající jezdce. U 
Stylového poháru upřesněn návrh rozpočtu na 28 tis. Kč. 

- NP  pony ve skocích je navrženo minimálně 6 kola + finále 



- Talent pony – komise byla vyzvána k inicializaci pořádání na Sev. Moravě, 
Jižních a Středních Čechách  v rámci OPP 

- Vysvětlení připomínek k návrhu STP pony 2018  
 

Pí prezidentka poděkovala komisi pony za účast  a  aktivní přístup. 
 

5. VV  schválil  návrh na jmenování komise u zkoušek instruktorů jezdectví a 
trenérů II. třídy   v JA SOŠ M. Lázně ve složení Ing. Marcela Šímová, Ing. J. Šíma 
O. Nágr, V Čmolík  (viz materiál 4.2.1) 
 Hlasování:6/0/0 

 
6. VV   byla předložena  žádost pí Ing. Marešové o přezkoumání výsledku zkoušky  

instruktora jezdectví, která proběhla v akreditovaném středisku Mgr. Jaroslava 
Sedláčka (materiál 4.3.1). VV odkázal stěžovatelku na  pořadatele. GS a KŘ odpoví 
pí Ing. Marešové. 
  

7. VV schválil návrh OV Vysočina udělení čestného odznaku  Jaroslavu Grodlovi, 
Bohuslavě Malkovské, Jaroslav Merunkovi, Stanislavu Šámalovi, Bohumilu 
Veselému. (materiál  4.4.1) 
Hlasování: 6/0/0 

 
8. VV odsouhlasil návrh na zvýšení kvalifikace na národní rozhodčí v disciplíně 

skoky  pí Mgr. Martiny Malinské 
Hlasování: 6/0/0 
 

9. VV vzal na vědomí informaci o servisu, podpoře a vývoji JISu v roce 2018. Ukládá 
GS  zajistit uzavření Smlouvy o podpoře JISu s fou OLC  na rok 2018. 
 

10.  VV  vzal na vědomí předloženou Zprávu z generálního zasedání FEI  ve dnech 
18.-21.11.2017 (materiál 6.4.1.) 

 

11. VV schválil   návrh BR , aby žebříčky počítané v aplikaci JIS  nebyly pro rok 2017 
závazným podkladem pro disciplíny drezura, skoky, všestrannost pro vyhlášení 
nejlepších jezdců ve zmíněných disciplínách  na Galavečeru ČJF pořádaném  dne 
27.1.2018. 

 

Hlasování: 4/2/0  (p. Blažek  a Ing. Plachá hlasovali proti) 
 
 Ve 14:15 odchod  : KŘ, LD 
 

12. VV projednal dopis  pí Videnkové, předsedkyně voltižní komise ve věci stanovení 
nominačních podmínek na MS/ME v STP MČR 2018. Odsouhlasil návrhvoltižní 
komise. 
Hlasování: 4/0/0  

 

13. VV projednal návrh STP pony dle předloženého návrhu (materiál 7.1.1)  
Hlasování: 4/0/0 



14. VV projednal návrh doplnění kategorie STP spřežení o jednospřežení  pro děti 12 
– 14 let. 
Hlasování: 4/0/0 

 
15. VV na základě  vývoje situace v závěru roku 2017 a informace BR  o výsledcích 

posledního jednání s prezidentem Polské jezdecké federace  ukládá GS připravit 
návrh dodatku ke smlouvě  mezi ČJF a PZJ (Polská jezdecká federace)   pro 
navrženou  revokaci  výpovědi smlouvy ze strany PZJ. Termín: neprodleně 
Hlasování: 4/0/0 
 

16. VV bere na vědomí úpravy ve všeobecných pravidlech FEI. 
 

17. VV schvaluje  návrh dílčích úprav  pro udělování výkonnostních odznaků 
(stříbrný a bronzovýv disciplíně skoky) ČJF dle předloženého materiálu 7.4.1. 
Úpravy budou publikovány. 
Hlasování: 4/0/0 

 
18. VV schválil návrh národní úpravy v pravidlech pro vytrvalost na rok  

Hlasování: 4/0/0 
 

19. VV  souhlasí s výběrem zahraničního trenéra – specialistu cross pro SCM  
všestrannost – pana L. Christenssona (materiál 8.1.1). 
Hlasování: 4/0/0 
 

20. VV bere na vědomí: 
- informaci o záměru rozšíření programu SCM všestrannost o jednodenní 
soustředění před MČR, předpokladem je  participace na nákladech  z projektu 
seniorské reprezentace a  projektu školení   
- informaci o změnách termínů SCM skoky A 
 

21. VV  se zabýval povinnostmi vyplývajícími z Nařízení 2016/679 Evropského 
parlamentu a Rady EU a jeho implementace do české legislativy  a projednal 
předložený  materiál o návrhu implementace GDPR v ČJF, materiál bude 
doplněn o detailnější specifikace výstupů etapy Analýza  procesů v rámci ČJF. 
 

22. VV  vzal na vědomí informaci o postupu příprav Galavečera, včetně aktualizace 
rozpočtu. 
 

 
 
 
Jednání VV bylo ukončeno v 16.00 

 
Zapsal: J.Kunzl 

  


